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Neste ano, as Irmãs da Província da Califórnia tiveram um interesse especial na Campanha Anual 

para o Fundo Nacional dos Religiosos Aposentados. Em fevereiro, a Irmã Mary Stephanie Still 

(PBVM), Diretora Executiva do Departamento Nacional dos Religiosos Aposentados dos Estados 

Unidos, contatou nossa Provincial, Irmã Mary Anncarla Costello e perguntou se o departamento 

poderia incluir nossas Irmãs aposentadas em seus materiais para a campanha 2017. Em consequência, 

a Irmã Mary Therese Kirstein, a Irmã Mary Sheila Fay e a Irmã Mary Ann Hanson passaram quase 

dois dias na Casa de Retiros das Irmãs Carmelitas do Sagrado Coração, em Alhambra, para uma 

sessão de fotografias. Como resultado, a Irmã Mary Ann aparece no cartaz da Campanha 2017 e em 

outros materiais publicitários nacionais como anúncios em revistas, envelopes e panfletos. 

Se quiser ler mais sobre estas Irmãs, insira “Retirement Fund for Religious” (Fundo de 

aposentadoria para religiosos) no seu browser e siga os links. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Irmã Mary Ann Hanson, SND, 79 anos 

 “Minha irmã deveria ser freira e eu deveria ser mãe”, explicou a Irmã Mary Ann Hanson, 79 

anos, membro da Congregação das Irmãs de Notre Dame, Thousand Oaks, Califórnia, “mas 

Deus tinha outros planos”. 

 

 

 

 

 

“Quando eu estava crescendo e no dia da minha Profissão Religiosa, minha tia - que eu chamava de 

mãe - perguntou porque eu queria ser Irmã”, lembra a Irmã Mary Therese Kirstein, um membro da 

Congregação das Irmãs de Notre Dame de Thousand Oaks, Califórnia, “e, eu disse: Porque amo a 

Deus e quero servi-lo”. 
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“Quando eu estava no 1º Ano, nós tínhamos um pároco irlandês muito bom. Ao perguntar para a 

turma quem queria ser Irmã, todas as meninas levantavam a mão”, diz a Irmã  Mary Sheila Fay, 84 

anos, membro da Congregação das Irmãs de Notre Dame, Thousand Oaks, Califórnia.  


